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Kære virksomheder

Det har stor betydning, at erhvervsstrategien for 
Næstved Kommune er én, som både erhvervsliv og 
kommune har et fælles ejerskab til. Der er lagt vægt 
på, at tilblivelsen af strategien skulle ske sammen 
med virksomheder og erhvervsliv og dermed tydeligt 
afspejle erhvervslivets ønsker og prioriteringer.

Plan- og Erhvervsudvalget har taget afsæt i den 
hidtidige erhvervsstrategi, som erhvervet selv har 
udarbejdet. Strategien holder stadig og har fået et 
servicetjek og et skærpet fokus på de indsatser og 
prioriteringer, der skal sættes spot på fremover. 

Plan- og Erhvervsudvalget har været på besøg hos 
en lang række virksomheder, afholdt møder med 
bl.a. bestyrelsen for Næstved Erhverv og Næstved 
Turistforening og har været værter for den velbes-
øgte erhvervskonference ”Vores plads i verden” i 
oktober 2018 med konkrete bidrag til strategien 
fra virksomhederne. Hertil kommer gode drøftel-
ser i udvalget om bl.a. udviklingen af bymidten og 
havnen, hvor det seneste erhvervsmøde om havnen 

hos Ressource City på Maglemølle med flere end 140 
deltagere gav vigtige bidrag til disse.

I dialogen med erhvervslivet er der visse temaer og 
indsatser, der går igen, og som særligt bliver lagt 
vægt på. Der har været et klart ønske om forsat at 
gøre en særlig indsats for de stærke brancher de-
tailhandel (med bymidte og havn som nye fyrtårne), 
bygge- og anlæg, industri og produktion, cirkulær 
økonomi og tilføje turisterhvervet som et nyt væk-
stområde for Næstved Kommune. Derudover er der 
en række tværgående områder, interessevaretagelse 
og gode rammevilkår, som der er enighed om, der 
også skal prioriteres.

Næste skridt i arbejdet er en handleplan med konk-
rete initiativer i samarbejde med vores primære 
erhvervsaktører Næstved Erhverv og Erhvervshus 
Sjælland samt alle gode lokale kræfter. Derfor skal 
der også lyde en åben invitation om at være med i 
arbejdet – alle er velkomne!

Daniel Lillerøi, udvalgsformand, 
Plan- og Erhvervsudvalget 



Byrådet for Næstved Kommune har vedtaget en vision, hvor udviklingen af erhvervslivet 
og virksomhederne udgør ét af fem centrale temaer:

Vækst og udvikling skal være bæredygtig

Vores mål er, at Næstveds styrkepositioner danner grundlag for nye, bæredygtige 
væksteventyr.

Næstveds tradition for handel, kreativitet og håndværk skal bringes i spil for målrettet at 
fremtidssikre bæredygtig udvikling og vækst til gavn og glæde for alle i kommunen. 

Vi ser bæredygtig udvikling i bred forstand som fremtidens styrkeposition for Næstved, 
hvor vi skal sikre, at virksomhederne næres af gode rammevilkår som grundlaget for fuld 
og produktiv beskæftigelse med et tilfredsstillende arbejde til alle. 

Vi tør satse på iværksætteri, innovation og vækst for at give liv til Næstved i fremtiden

Bæredygtighed skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand, hvor grundlaget for 
positiv vækst og udvikling for såvel erhvervsliv og borgere er hinandens forudsætninger. 

V ISION
- Stærkt fundament for fornyelse

3



Detailhandel
Næstved er allerede i dag på mange måder en 
vinderby som handelsby. Detailhandlen tiltrækker 
kunder fra et stort opland på Sydsjælland og er et 
reelt alternativ til shopping i hovedstaden. Samtidig 
er det afgørende, at der forsat arbejdes på at fast-
holde og udbygge denne position, således Næstved 
også i fremtiden har positiv vækst og forbliver at-
traktiv som både handelsby og et godt sted at bo og 
besøge.

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlægsbranchen står stærkt i Næstved 
Kommune med et stort antal små og mellemstore 
virksomheder, der står for 12,5% af de privat-
beskæftigede i kommunen. Der er samtidig tale om 
en branche med vækstpotentiale; særligt set i lyset 
af det aktuelle opsving i byggeriet og de store inves-
teringer i infrastruktur og offentligt byggeri i Region 
Sjælland, som vil finde sted over det næste årti.

Det handler også om at fremtidssikre væksten og 
en førerposition på markedet ved løbende at være 
i front i forhold til bæredygtigt byggeri og de nye 

krav, der stilles til energioptimering, miljø og udbud 
generelt fra både offentlige og private bygherrer.

Industri og produktion
Industrien og produktionsvirksomhederne har en 
særlig plads i den lokale erhvervshistorie i Næstved. 
Nogle af de største private virksomheder i Næstved 
hører hjemme i industrien, og en stribe af små og 
mellemstore virksomheder inden for fremstilling, 
transport og service har en betydelig rolle at spille i 
erhvervslivet i Næstved. 
Særligt inden for bæredygtig produktion og cirkulær 
økonomi findes et fremtidigt vækstpotentiale, hvilket 
bl.a. understøttes af Ressource City, der har til op-
drag at etablere en grøn industriklynge i Næstved.
Med afsæt i genanvendelse af glas og forskellige 
øvrige affaldsfraktioner har Næstved potentiale for 
at kunne blive førende inden for cirkulær økonomi på 
Sjælland. 

Cirkulær økonomi – Ressource City
Det er populært at fremhæve bæredygtighed som 
fremtidens forretningsmodel. Med FN’s 17 verdens-

1 STÆRKE BRANCHER MED UDVIKLINGSPOTENTIALE
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mål bliver der nemlig sat fokus på nogle af de store 
samfundsmæssige udfordringer, som verden står 
over for. Disse kræver store og små, nye og innova-
tive løsninger, hvilket virksomheder i høj grad har en 
aktie i at bidrage til. 

For mange virksomheder handler verdensmålene om 
CSR og styrke attraktiviteten over for den medarbe-
jderressource og de talenter, som er afgørende for 
virksomhedens fremtidige succes. Men det handler 
også om at udvikle nye bæredygtige forretningsom-
råder, produkter og ydelser, som bidrage udviklingen 
og væksten – på bundlinjen og i lokalområdet.
Med Ressource City på Maglemølle er udfordringen 
taget op ved at skabe en grøn industriklynge i Næst-
ved med særligt fokus på bæredygtighed og upcy-
cling. Målet er at hjælpe lokale virksomheder med 
nye grønne løsninger med øget økonomisk værdi for 
disse og til gavn for mennesker og miljø.
Dette vil ikke mindst ske igennem det nye Viden-
scenter for Cirkulær Økonomi hos Ressource City, 
der skal gøre det nemmere for virksomhederne at få 
adgang til viden om cirkulær økonomi og realisere 

de forretningsmuligheder, der er i den cirkulære 
økonomi.

Turismen
Turismen i Næstved Kommune har et stort poten-
tiale, hvad angår en bedre udnyttelse og udbygn-
ing af den eksisterende overnatningskapacitet og 
tiltrækning af flere udenlandske turister til området. 

Sammenlignet med nabokommunerne udnyttes un-
der en 1/3 af den tilgængelige sommerhuskapacitet 
samtidig med, at antallet af udenlandske besøgene 
på 12,4% af det samlede antal besøgende i Næstved 
Kommune udgør en lille andel.   

Næstved Kommune skal udnytte væksten i kyst- og 
naturturismen ved at bringe kommunens mange 
rekreative naturområder og friluftsmuligheder i spil 
og udbygge turisttilbuddet lokalt med udgangspunkt 
heri. 

1 STÆRKE BRANCHER  - FORTSAT
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Detailhandel

• Tiltrække kapital til investeringer i bymidte/havn 
 og sikre etablering af nye koncepter for oplevelser 
 og handel i bymidten – med særligt fokus på 
 større kædebutikker.

• Udvikle værktøjer til tiltrækning af fyrtårnspro- 
 jekter, der kan understøtte større udviklingsinitia-
 tiver i Næstved omkring detailhandlen.

• Detailhandel styrkes generelt med en opkvalifice-
 ring af deres e-handel og digitale markedsføring 
 målt på %-omsætning online.

Bygge- og anlæg

• Understøtte stigningen i beskæftigelse, omsætning
 og antallet/konsolideringen af nyetablerede virk-
 somheder inden for bygge- og anlæg.

• Øge antallet af virksomheder, der er specificeret/ 
 certificeret i forhold til miljøvenligt/bæredygtigt 
 byggeri, energioptimering og lignende af ejen- 
 domme.  

• Sikre at Næstved Kommunes indkøbsaftaler, 
 udbud og anlægsinvesteringer tilrettelægges 
 således, at lokale virksomheder har mulighed for 
 at byde ind på disse. 

• Etablere partnerskaber mellem virksomheder og 
 uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre 
 kvalificeret arbejdskraft og imødegå flaskehalse 
 særligt i byggeriet.

Industri og produktion

• Arrangere et opstartsmøde og gennemføre en 
 forundersøgelse om mulighederne for en ”Fabrik 
 Næstved” - et fælles værksted for en gruppe 
 virksomheder inden for metal/maskiner med 
 f.eks. laserskæring af plader og rør.

• Videreføre det stærke netværk mellem industri- 
 virksomheder i Næstved Kommune. Netværket 
 skal være med til at synliggøre, hvad forskellige 
 lokale industrivirksomheder kan levere til 
 hinanden med henblik på at skabe samarbejde 
 virksomhederne imellem. 

• Fortsætte indsatsen med at tiltrække arbejdskraft 
 til lokale industrivirksomheder, herunder en 
 profilering af lokale industrijobs som en attraktiv 
 karrierevej. Denne profilering af industrien skal 
 også indgå i erhvervsvejledningen i kommunens  
 folkeskoler. 

• Understøtte samarbejder mellem uddannelses- 
 institutioner og virksomheder, der sikrer, at Næs- 
 tved har et stort udbud af uddannelser med rele- 
 vans for industrien som f.eks. smede, industri- 
 operatører og tekniske designere. 

• Arbejdet med udvikling af lokale industrivirksom- 
 heder skal også have fokus på bæredygtig pro- 
 duktion og cirkulær økonomi (Ressource City), 
 herunder at undersøge, om en større andel af 
 affaldet og restprodukterne i industrien kan 
 genanvendes af andre.

• Kommunen vil arbejde for, at der i erhvervs- 
 områderne kommer en bedre skiltning omkring de
 virksomheder, der har adresse i områderne, holdes 
 fokus på vedligeholdelse og forskønnelse i forhold 
 til veje, fortov, grønne områder, og at der sker en 
 markedsføring af erhvervsområderne i forhold til 
 at tiltrække nye virksomheder.

Cirkulær økonomi – Ressource City

• Ressource City skal skabe en grøn industriklynge 
 i Næstved og være førende inden for cirkulær 
 økonomi på Sjælland. 

• Næstved Kommune vil understøtte iværksætteri, 
 innovation og vækst med udgangspunkt i nye 
 bæredygtige løsninger og udvikling igennem den 
 lokale erhvervsfremme. 

• FN’s verdensmål skal indgå i Ressource City’s 
 arbejde som rammeskabende for nye forretnings- 
 områder – og muligheder.

Turismen som vækstområde

• Kortlægge værdikæderne for turismeudvikling i 
 Næstved Kommune mhp. udarbejdelsen af en 
 turismestrategi.

• Understøtte en stigning i antallet overnatninger og 
 besøgende hos attraktioner i Næstved Kommune.

• Understøtte et øget antal besøgende af uden- 
 landske gæster til Næstved Kommune.

• Understøtte udnyttelsen og en øgning af over- 
 natningskapaciteten i Næstved Kommune. 

• Understøtte etablering af flere turistarbejds- 
 pladser i landdistrikterne igennem et fokus på 
 fx flere overnatnings- (BB, vandrehjem etc), 
 forplejnings- og bespisningsfaciliteter. 

• Iværksætte med udviklingsprojekter, der kan 
 fremme nye og specialiserede turismeprodukter 
 inden for fx natur- og friluftsoplevelser.

1 STÆRKE BRANCHER 
 FORSLAG TIL MÅLSÆTNINGER 
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Udvikling af Næstved bymidte og havn 
De nye udviklingsprojekter med Næstved Storcenter 
og boksbutikker går hånd i hånd med byrådets 
vedtagelse af en udviklingsplan for bymidten – en 
bymidtestrategi – med en prioritering af 25 mio. kr. 
fra 2019 og ti år frem til at styrke og udvikle bymid-
ten generelt.

Bymidten udpeges som særlig vigtig i denne hen-
seende, hvor udviklingen af levende bymiljøer og at-
traktive handelsmuligheder i centrum af den histor-
iske middelalderstad Næstved har stort potentiale og 
betydning for alle. 

Det handler også om øgning af overnatningskapac-
iteten i bymidten og udvikling af nye koncepter for 
oplevelse og handel her. 

Disse udviklingsmuligheder hænger naturligt sam-
men med en yderligere byudvikling, der indtænker 
både området omkring den fritlagte Suså og Næst-
ved Havn som en del af denne.

Arbejdskraft og rekruttering
Den rigtige arbejdskraft er nøglen til succes for virk-
somhederne – og en stor udfordring for de fleste. 
Arbejdsmarkedet er i øjeblikket i god gænge, hvor 

den private beskæftigelse i Næstved Kommune 
er steget med 1667 personer fra 1. kvartal 2016 
til 3. kvartal 2018. Dette er godt for den samlede 
beskæftigelse, hvilket også afspejler sig i ledighed-
stallene for Næstved Kommune med et markant fald 
i ledigheden over de seneste år.   

Dette er også en stigende udfordring for virksom-
hederne, der oplever, at det bliver sværere og 
sværere at rekruttere de rette medarbejdere. Dette 
gør sig gældende over en bred kam fra erfarne uf-
aglærte over faglærte til højtuddannede specialister, 
der efterspørges af lokale virksomheder. Dette har 
direkte betydning for virksomhedernes evne til at 
udvikle sig og vækste – og skabe lokale arbejdsplad-
ser.  

I Næstved Kommune findes allerede konkrete initia-
tiver, der forsøger at afhjælpe lokale virksomheders 
mangel på arbejdskraft, fx igennem initiativet ”Ar-
bejdskraftAlliancen”, der med 27 forskellige aktører 
tilknyttet har hjulpet mere end 70 virksomheder på 
rette vej i det seneste år.
Udfordringer med arbejdskraft og rekruttering er et 
dermed centralt tema på tværs af brancher.

2 TVÆRGÅENDE TEMAER
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Viden og uddannelse – match mellem uddan-
nelser og virksomheder
At sikre kvalificerede medarbejdere til erhvervslivet i 
Næstved Kommune hænger naturligt sammen med, 
at der også findes de rette uddannelser lokalt, der 
efterspørges af virksomhederne. 

Der stilles samtidig større og større krav til medar-
bejdernes kompetencer, og det er særligt faglærte 
medarbejdere, som virksomhederne i højere grad 
efterspørger – og har svært ved at finde. I Næstved 
Kommune gør dette sig særligt gældende inden for 
bl.a. brancherne bygge- og anlæg og transport og 
produktion. Der opleves også en stigende efterspørg-
sel efter ingeniører og andre højtuddannede til lokale 
produktions- og rådgivningsvirksomheder.
En øget inddragelse af lokale virksomheder i uddan-
nelsessamarbejder betyder også, at elever og stu-
derende får mere direkte adgang til virksomhederne 
i kraft af fx praktikforløb og studieopgaver, mens 
virksomheder får mulighed for at starte rekrutterin-
gen af medarbejdere langt tidligere og skaffe sig ad-
gang til ny viden og teknologi fra videninstitutioner. 

Digitalisering og ny teknologi
Digitalisering og ny teknologi handler om at arbe-
jde smartere og på nye måder – og dermed blive 
mere effektive og konkurrencedygtige. Nye, smarte 
løsninger, der ofte er baseret på it-systemer, bliver 
mere og mere udbredte på tværs af alle brancher. 

Dansk Byggeris it-analyse (2018) viser, at der 
investeres massivt særligt inden for bygge- anlægs-
branchen i nye mobile it-løsninger, der ofte tager 
udgangspunkt i en forhåndenværende teknologi som 
fx en smartphone.

Nye teknologier som robotteknologi, droner til op-
måling og overvågning, 3d-printning, avanceret sen-
sorteknologi og andre smarte løsninger finder også 
større og større indpas på tværs brancher – og er én 
af årsagerne til, at nogle former for produktion nu er 
så omkostningseffektive i Danmark, at virksomheder 
vælger at hjemtage disse fra lavtlønslande. 

Samtidig er det ofte de større virksomheder, der 
driver den teknologiske innovation og udvikling af 
nye smarte løsninger – og dermed angiver retningen 
for andre.

I forhold til erhvervssammensætningen i Næstved 
med hovedsagelig små- og mellemstore virksom-
heder er der brug for en tværgående indsats, der 
kan hjælpe med at afklare de eksisterende teknolo-
giske muligheder, der kan bringes i spil i forhold til 
disse – og dermed være ”second-movers” på afprø-
vede løsninger, der forberede den lokale kompetence 
og konkurrencekraft.

En tværgående indsats inden for bæredygtig ud-
vikling gør det muligt at se disse som en kæmpe 
mulighed og som grundlag for et nyt forretningspo-
tentiale.

2 TVÆRGÅENDE TEMAER - FORTSAT
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Udvikling af Næstved bymidte og havn

• Udmøntning af bymidtestrategien med en ud-
viklingsplan for bymidte/havn med attraktive oplev-
elsestilbud, der understøtter bymiljø, aktiviteter, og 
detailhandlen her.

Arbejdskraft og rekruttering

• Styrke arbejdet i regi af ArbejdskraftAlliancen i 
 forhold til styrke virksomhedernes rekruttering 
 og en opsøgende indsats i beskæftigelsesindsatsen
 generelt. 

• Styrke virksomhedernes brug af opkvalificering af 
 nye medarbejdere og kendskab til efteruddan- 
 nelsesmuligheder for eksisterende medarbejdere. 

• Samlet set skal flere virksomheder opleve at få 
 den arbejdskraft, som de efterspørger – både ved 
 rekruttering og fastholdelse.

Viden og uddannelse

• Understøtte bedre brobygning mellem folkeskole, 
 kompetencegivende uddannelser og erhvervslivet 
 (kendskab, erhvervspraktik, kontakt mellem elever 
 og virksomheder).

• Bruge SKILLS 2019 som afsæt for initiativer, 
 der sætter fokus på attraktive job- og karriere- 
 muligheder i erhvervslivet, herunder direkte 
 rekrutteringsinitiativer på erhvervsskolerne.

• Sætte fokus øget på optag og gennemførsel på de 
 lokale erhvervsuddannelser, herunder styrkelse af 
 praksisnære uddannelsestilbud og direkte sam- 
 arbejde med virksomheder om elevforløb.  

• Nedsættelsen af dækningsafgiften skal motivere 
 erhvervslivet til at øge antallet af praktikpladser, 
 sådan at der fastsættes et samlet måltal for 
 indgåede uddannelsesaftaler på tværs af erhverv 
 på 700 aftaler i 2019 (Budgetforlig for 2019).

• Kortlægge behovet for nye, lokale erhvervs- 
 uddannelser og uddannelsesspecialiseringer på et 
 videregående uddannelsesniveau.  

Digitalisering og ny teknologi

• Iværksætte initiativer, der øger antallet af lokale 
 virksomheders brug af digitale løsninger og ny 
 teknologi. 

• Etablere samarbejder med relevante viden- 
 institutioner og brancheorganisationer om mål- 
 rettede forløb for specifikke virksomheder og 
 brancher om mulige digitale løsninger og ny 
 teknologi i praksis.

Politisk fokus på Rute 54/Rønnede-motorvej 
og anden interessevaretagelse

• At fastholde et stort politisk fokus på Rute 54/ 
 etableirng af Rønnede-motorvejen og påvirke 
 beslutningstagere og lobbye for vedtagelse af an-
 læggelsen af en motorvej fra Næstved til Rønnede

• At styrke Næstveds position som uddannelsesby 
 med attraktive uddannelsestilbud på alle niveauer 
 med Campus Næstved som flagskib.

• At der arbejdes for mest mulig indflydelse ifh. til 
 det nye erhvervshus i Region Sjælland og ved 
 etablering af et nyt destinationsselskab for 
 turisme.

• At styrke Næstveds position som innovativt cen- 
 trum for ressource- og genanvendelse med afsæt 
 i Ressource City.

God sagsbehandling for virksomheder

• Næstved Kommune vil ligge i toppen over 
 kommuner med største erhvervstilfredshed gene-
 relt blandt virksomheder på Sjælland – og mål
 specifikt i forhold til de virksomheder, der har haft  
 kontakt med kommunen.

• Der skal iværksættes initiativer, der målbart 
 forbedrer kvaliteten og effektivitet af samarbej 
 det imellem kommunens forskellige faggrupper og 
 erhvervslivet.

• Der skal gennemføres en årlig erhvervstilfreds- 
 undersøgelser blandt alle brancher i samarbejde 
 med Næstved Erhverv.

• Næstved Kommunes dialog med og tilgængelighed 
 overfor virksomheder skal styrkes igennem prio-
 ritering af virksomhedsbesøg og afholdelse af virk-
 somhedsrettede arrangementer.

• Næstved Kommunes udbud af ydelser og opgaver 
 skal tilrettelægges således, at lokale virksomheder 
 har god mulighed for at byde ind på disse.

2 TVÆRGÅENDE TEMAER 
 FORSLAG TIL MÅLSÆTNINGER 
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Næstved Kommune er afhængig af et godt samar-
bejde med en lang række parter for at kunne lykkes 
med de ambitiøse mål, der er blevet sat. Det handler 
interessevaretagelse i og udenfor kommunen, når 
der arbejdes for at skabe de bedst mulige rammer 
for vækst og udvikling. 
Næstved Kommune arbejder sammen med en lang 
række af aktører og er aktiv i en bred vifte af sa-
marbejdsfora med den klare dagsorden at fremme 
vilkårene for udvikling af erhverv i Næstved. Det 
sker indenfor områder som regional erhvervspolitik, 
uddannelse og arbejdskraft, infrastruktur, turisme-
fremme og lokal erhvervsfremme.

Fokus på etablering af Rønnede-motorvejen
I de kommende år er én af Næstved Kommunes 
interesser at påvirke en national beslutning om 
anlæggelse af en motorvej fra Næstved til Rønnede, 
herunder også arbejdet med en højhastighedstog-
forbindelse til København, da det er et afgørende 
parameter for mange virksomheder i Næstved. Dette 

arbejde foregår bl.a. i Kommunekontaktråd Sjælland 
(KKR) og i Komitéen for den Sjællandske Tvær-
forbindelse. 
Et andet vigtigt interesseområde er udmøntningen af 
byrådets vision om Næstved som uddannelsernes by. 
Der skal arbejdes målrettet på at sikre, at Næstved 
er attraktiv for uddannelsesinstitutionerne og erh-
vervslivet som nærmeste samarbejdspartner – med 
udbygningen af Campus i bymidten som centralt 
omdrejningspunkt for dette. 
I øjeblikket finder også en række ændringer sted i 
forhold til den lokale erhvervsfremme og turisme-
varetagelse med etablering af nye erhvervshuse 
og destinationsselskaber. Dette har betydning for 
erhvervet i Næstved Kommune, og det er derfor er 
vigtigt, at der gøres indflydelse gældende i denne 
sammenhæng.  
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Erhvervslivets fremhæver i deres bidrag til erhvervs-
strategien, at grundlaget for enhver form for erh-
vervsudvikling er de forhold, som virksomhederne 
mødes af og lever med i hverdagen i fx kontakten 
med kommunen. 
Basalt set handler dette om at sikre god sagsbehan-
dling ved byggesager og tilladelser, bringe jobcentret 
spil i forhold til rekruttering og fastholdelse af me-
darbejdere samt at koble virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner, således at der findes de rigtige 
uddannelser og den kvalificerede arbejdskraft, som 
erhvervslivet skal bruge.
Indgangen til dette er en erhvervsvenlighed fra kom-
munens side, hvor medarbejdernes indstilling til og 
syn på erhvervslivet er, at der skal findes løsninger 
og ses på muligheder i samarbejde og med udgang-
spunkt i den enkelte virksomhed.  

GOD SAGSBEHANDLING



Næstved Kommune er én af de største erhvervskom-
muner i Region Sjælland – målt på antallet af virk-
somheder – og er kendetegnet ved et bredt udvalg 
af store og små virksomheder, der har deres virke 
inden for byggeriet, handel og service og produktion.
 
Det er særligt lokale virksomheder inden for erh-
vervsservice, bygge- og anlæg samt handel, der står 
for jobskabelsen i kommunen, hvor erhvervsservice-
branchen er den største med mange små virksom-
heder og udgør hele 37% af de private virksomheder 
i kommunen. 

Samtidig er de fire største private virksomheder i 
Næstved Kommune at finde indenfor industrien med 
Ardagh Glass Holmegaard i spisen med 320 ansatte 
efterfulgt af Emerson med 160 ansatte, Novenco 
med 130 ansatte og Howden med 110 ansatte 
(2017). 

Dette afspejler også den generelle virksomhedssam-
mensætning i Næstved Kommune, hvor der findes 
ganske få store, men rigtig mange små og mellem-
store virksomheder. Mange af disse virksomheder er 
ultralokale og har en stærk nicheproduktion, der er 
bundet op på det lokale marked.

Erhvervslivet i Næstved er kendetegnet ved, at der 
generelt er en jævn spredning af antallet af virksom-

heder inden for de enkelte brancher og dermed også 
fordelingen af beskæftigede i disse. Der er ikke en 
branche eller et område, som udmærker sig særligt i 
denne henseende. Det gør det også svært at tale om 
egentlige styrkepositioner for Næstved Kommune. 

Overordnet set har knap 30.800 personer arbejdsp-
lads i Næstved Kommune (2016), hvoraf disse pend-
lede 8.580 personer til fra andre kommuner (28%). 
Antallet af personer som pendler ud af Næstved 
Kommune for at arbejde steg med hele 14,1 i peri-
oden fra 2010-16. Det svarer til godt 17.100 person-
er, som hver dag pendler ud af kommunen – hvilket 
vidner om et stort arbejdskraftspotentiale her. 

I fordelingen af beskæftigede i private brancher i 
Næstved er det dog særligt fire brancher, der stikker 
ud: Handel og transport (34%), private service-
brancher (35%), bygge og anlæg (13%), industri 
(11%) og primære erhverv, herunder landbrug (7%) 
(2017).

Det er med baggrund i disse kerneområder, at den 
hidtidige erhvervsstrategi har fokuseret på de fire 
stærke brancher 1. byggeri og anlæg, 2. detailhand-
el, engros og service 3. industri og produktion samt 
virksomhedsklyngen 4. Ressource City. 

FAKTA - NÆSTVEDS DNA
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Handel
I den seneste periode er der dog sket en positiv udvikling 
i detailhandelen i Næstved, der med de planlagte udvidel-
ser i Holsted omkring Næstved Storcenter og indsatserne 
i bymidtestrategien spås et potentiale til en fortsat vækst 
som Sydsjællands handelsstad. 

Handelsvirksomhederne udgør 18,5% af de registrerede 
virksomheder i Næstved Kommune (561 virksomheder i 
alt).

Det interessante er nemlig, at der trods fald i beskæft-
igelsen i handelsbranchen har været fremgang i selve 
værdiskabelsen i handelserhvervet siden 2011. 

Der er tale om en værdiskabelse på næsten 2 mia. kr. om 
året med i alt 5.330 beskæftigede, hvoraf 63% af disse 
er beskæftiget inden for detailhandelen.

Industri
I Næstved Kommune står industrivirksomhederne for 
11% af den samlede beskæftigelse (2017). 
Næstved Kommune har en stærk og alsidig fremstill-
ingsindustri, der leverer alt fra maskiner, elektronik og 
ventilationssystemer til sundhedsartikler, emballage og 
byggematerialer. 

Mange af virksomhederne i denne branche er inde i en 
positiv udvikling og har potentiale for yderligere vækst. 
Videre udvikling af industrien i Næstved Kommune forud-
sætter, at der er fokus på forholdene for denne branche 
på områder f.eks. som lokalt netværkssamarbejde for 
virksomheder og rammevilkårene for branchen, herunder 
ikke mindst arbejdskraft. 

En fælles udfordring på tværs af kommunerne på 
Sydsjælland er manglen på kvalificeret arbejdskraft 
til industrien, særligt faglærte, og en opgradering af 
infrastrukturen og kollektive transportmuligheder – og 
for Næstveds vedkommende i særdeleshed motorvejs-
forbindelsen til Rønnede.

Turisme 
I den nationale strategi for dansk turisme fra 2016 frem-
hæves turismen som et væksterhverv, der på landsplan 
skabte over 108 mia. kr. i omsætning og mere end 
135.000 fuldtidsjobs (2016). På globalt plan er turismen 
et af de områder, der oplever størst vækst og har stort 
potentiale for yderligere udvikling. Samme tendens gør 
sig også gældende i Danmark, hvor der i de seneste år er 
oplevet en markant fremgang i dansk turisme, primært 
i storbyturismen, der har vækstet med hele 93% i årene 
2008-17, men hvor også kyst- og naturturismen har 
oplevet en vækst i samme periode på 9%. 

Næstved Kommune har i denne sammenhæng et stort 
potentiale for vækst inden for turismen. I sammenlign-
ing med fx Stevns og Vordingborg kommuner er der 
en meget ringe udnyttelse af overnatningskapaciteten i 
fritidshuse i Næstved Kommune med kun 15,5 nætter/
hus/år, mens førstnævnte ligger på henholdsvis 44,2 
nætter og 48,8 nætter.

Yderligere tiltrækker Næstved Kommune primært danske 
gæster (87,6%) og et mindre antal besøgende fra nabo-
landene Tyskland, Sverige og Norge (mod fx 47% danske 
gæster i Vordingborg Kommune eller 64,3 i Stevns Kom-
mune) (2016). Der er ingen umiddelbare årsager til den 
relativt store forskel i udnyttelsen af det lokale turisme-
potentiale imellem kommunerne.

Bygge- og anlæg
Bygge- og anlægsbranchen i Næstved Kommune er noget 
af det tætteste, man kommer på en egentlig ”vækst-
branche” i Næstved Kommune. 
Beskæftigelsen her er steget med 11% i perioden 2010-
17 for Næstved, mens der i Region Sjælland er en stign-
ing på 16% og landet som helhed på 13% (2017). 

Samtidig har bygge- og anlægsvirksomhederne inves-
teret betragteligt i maskiner og materiel. Det øgede 
mandskab og materiel bliver hovedsagelig anvendt til op-
gaver uden for kommunens grænser; særligt hovedstad-
sregionen trækker med mange interessante entrepriser. 
Vurderingen er, at op mod 63% af den samlede ”produk-
tion” afsættes uden for kommunen. 

Det generelle opsving og de aktuelle mange store offen-
tlige bygge- og anlægsprojekter i regionen skaber mange 
nye arbejdspladser og en stor efterspørgsel i branchen. 
COWI vurderer, at de planlagte offentlige byggeprojekter 
vil generere i omegnen af 3.000 direkte arbejdspladser 
årligt. Det store træk på bygge- og anlægsvirksomheder i 
øjeblikket betyder yderligere, at der er stor efterspørgsel 
efter faglærte medarbejdere, og der stilles store krav til 
opgavestyringen hos den enkelte virksomhed. 

Dette er særligt en udfordring, når langt hovedparten af 
disse (93,2% i 2013) er på under 10 årsværk.
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